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a všechny plyny v oceánu.  v Austrálii, Zdravím, Mistryně. 
A také se roztopí více ledu  myslel jsem,   Probíhají ve vesmíru další   
bude-li se metan uvolňovat  že položím tuto otázku změny a transformace 
z dříve stále zmrzlých oblastí s ohledem na Austrálii. nezávisle na  
atd., atd. A také  Dobrá, pochopila jsem to. lidské činnosti? 
z oceánu a z chovu  Vy jste Australan Například 
hospodářských zvířat. a děláte si starosti věci jako změna 
To se sčítá dohromady o vaší zemi a vaše lidi, z věku Ryb  
a dlouhou dobu to zůstane to je přirozené. do věku Vodnáře. 
v atmosféře. Ale co ovlivní celý svět,  Má to také vliv na  
A pokud bude planeta  ovlivní také Austrálii, naše životní prostředí? 
zničena, více nebo méně. Ne nemá. 
bude vypadat jako Mars. Věc se má tak, Nemá to vliv  
Bude jako Mars,  že teď máme více času. na naše životní prostředí. 
neobyvatelná. Máme více času. Životní prostředí  
A bude to trvat milióny let, Jak přibývá počet vegetariánů  je ovlivňováno 
někdy stovky miliónů let, a začíná fungovat nějaká naší činností,  
dokud se planeta neobnoví, ekologická ochrana planety, činností obyvatel, 
naprosto neobnoví. získáváme více času. ať jsou to lidé nebo zvířata. 
Pokud se vůbec má obnovit. Ale nemůžeme to  Předpokládejme, že teď  
I kdyby tam byli obyvatelé, prodlužovat do nekonečna. lidé na této planetě nežijí 
bylo by velice obtížné  Protože když posouváme  a žijí zde teď jen zvířata, 
na takové planetě žít naši lhůtu k vyřešení  a kdyby nebyli ohleduplní  
nebo čekat, až se obnoví. problému planety, k jejich životnímu prostředí 
Podle vaší otázky soudím, planeta bude dále pokračovat  a zabíjeli se navzájem, 
že si myslíte, ve svém kursu  pak by zlá karma narůstala 
že pokud budeme mít více  ke katastrofě, která se blíží. a planeta  
času, bude méně katastrof. I když v menší míře, by byla také zničena. 
Nebo že možná budou mít  než by to bylo, Takže změny postavení nebo 
menší intenzitu. ale stále se valí nálada planety  
Ale špatná karma tady  směrem ke katastrofě. nemá nic společného   
bude stále, Když tedy lidé nezmění s kalamitou, 
špatná karma se ještě  směr svého způsobu života které čelíme. 
zcela nevyčistila ke vznešenějšímu  Děkuji Vám, Mistryně. 
a lidé ji dále vytvářejí. a soucitnějšímu stylu, Rádo se stalo. 
To tedy musíme změnit. pak nabere katastrofa  Z nedávné videokonference 
Čím rychleji to změníme,  svůj kurs, jsem slyšel,  
tím lépe, a pak můžeme  možná pomaleji, že máme více let na to, 
klimatické změny zastavit. možná v menší míře, abychom převedli lidi  
A můžeme velice rychle  ale uskuteční se. na vegetariánskou stravu. 
obnovit planetu, hned. Teď tomu rozumím, Znamená to,  
Pokud to ale neuděláme, protože Austrálie  že se v Austrálii nebudou  
pak bude planeta  je obklopena vodou a v tomto období 
zničena rychle a okamžitě.   samozřejmě, když roztají  dít žádné vážné katastrofy? 
My dokonce nemáme tolik  ledovce, bude to mít největší  Proč se obáváte  
času, abychom mohli  dopad alespoň na pobřeží. jen o Austrálii? 
pokračovat ve změnách. Není to ale jen zvýšená  Dělám si starosti  
Musíme se měnit rychle.  hladina vody, o celou planetu, 
Nemůžeme jen říci, čeho se obáváme, je to plyn, jako my všichni tady, 
„Dobrá, dnes jsme získali  sirovodík a metan protože jsme tady  
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jak je předpovězeno, lásky a vlídnosti. další měsíc a další rok, 
pak samozřejmě lidé, Moc Vám děkuji, Mistryně. mám další měsíc a další rok, 
planeta budou v podobě  Drahá Mistryně, jak se máte? mám další měsíc. 
ducha, Dobře. Jak se máte vy? A bude  
pak vstoupíte kamkoliv, Mám se dobře, děkuji Vám.  to tak pokračovat stále.“ 
záleží na vašich zásluhách Mám dvě otázky. Není to tak. 
a karmě. První je, Možná ještě nebyl svět  
Zdravím, Mistryně. když získáváme  rychle úplně zničen,  
Moje otázka zní: k záchraně planety  ale pohromy stále pokračují. 
Jak dlouho před tím více a více času, Ještě nenastal konec světa. 
budou osvícení lidé  a budeme dále dělat  Ještě jsme se nedostali  
pracovat ve vládách ve světě? naši práci, znamená to, k bodu odkud není návratu. 
Vy mi to řekněte. že se konečná katastrofa  To je vše. 
Já to opravdu nevím. nestane? Od bodu, odkud není návratu 
Já sama to nevím. Pokud se závěrečné  to půjde skopce. 
To záleží na karmě  katastrofy stanou, Již se nebude dát nic změnit. 
celé planety, bude tím rokem stále r. 2012? Nic už v té době nepomůže. 
záleží to na energii  To záleží na chování lidí. A nemusí nikdo přežít 
celé populace planety. Pokud většina populace  nebo možná velice málo, 
Budou-li lidé dobří, nezmění způsob svého života hrstka lidí přežije 
pak bude vláda dobrá. a nezmění  díky jejich  
Podobné přitahuje podobné. špatnou karmu planety, duchovním zásluhám. 
Je to naše karma, naše  pak bude muset přijít odplata. Ale pak by bylo pro  
energie, duchovní úroveň, Ale pokud se stanou  ně také obtížné pokračovat 
která umožňuje takové  vegetariány a přestanou  za takových podmínek. 
a takové vládě  spolu bojovat A pak by se zde musel  
vládnout naší zemi. a budou soucitní a vlídní, vést jiný životní styl. 
Budou-li lidé osvíceni,  pak samozřejmě, Já nechci, abych vás musela  
pak bude muset být  to zastavíme tam kde to je, toto učit. 
vláda osvícená. a konečná  Není třeba o tom teď mluvit, 
Není možné se tomu vyhnout. katastrofa nenastane. protože ještě máme čas. 
Buďme teď alespoň šťastni,  A závěrečná katastrofa Doufejme, že změníme 
že vlády světa nejsou  nebude roku 2012. kurs pohrom. 
většinou tak špatné, Vůbec nebude! Já v to opravdu doufám. 
že ještě můžeme žít  Ano, děkuji Vám. Cítím to pozitivně, 
a můžeme  Vstoupí v roce 2012 naše  mám pocit,  
duchovně praktikovat. Země a solární systém  že se lidé změní. 
A můžeme se svobodně  do fotonového pásu? Ne jen, že se vyhneme  
pohybovat, aniž bychom  Co se nám stane když  pohromám v Austrálii, 
museli být každý druhý nebo  budeme v roce 2012 ale všude ve světě, 
třetí krok kontrolováni. ve fotonovém pásu. ohledně toho jsem pozitivní. 
A že můžete cestovat  Fotonový pás je duchovní Cítím, že se lidé změní. 
z jedné země do druhé energie a jediný způsob, Cítím, že se lidé změní, 
jako normální občan. jak do něho vstoupíme, je, většina lidí se změní. 
To už je pro mnohé země  když budeme všichni mrtví. A já potřebuji, aby se změnila  
velice dobré. Je to odtud pro Zemi  jen 2/3 populace planety, 
Jakmile budou všichni lidé příliš daleko, aby do něho pak můžeme zachránit svět 
osvícení, soucitní a vlídní, jen tak vstoupila.  a uzdravit planetu. 
vláda se také změní.  Věc se má tak, pokud bude  A vegetariáni budou žít  
V pořádku, drahá? planeta v roce 2012 zničena, šťastně na zemi plné hojnosti, 
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Moje otázka zní: 
Mistryně, 
kdy my lidé zjistíme,  
že láska je odpovědí  
na všechny naše problémy 
a ne zbraně a válka? 
Jak jsem již řekla dříve, 
když budou lidé osvíceni, 
nebudou to již dělat. 
V některých zemích již  
zakázali zbraně úplně. 
Některé země již  
úplně zničily  
nukleární zbraně. 
Některé země zakázaly 
všechny druhy zbraní. 
Některé země dokonce  
již nemají armádu. 
Stává se to takto  
častěji a častěji. 
Jen ne tolik, jak bychom 
si přáli, ale může přijít den, 
kdy bude žít  
celý svět v míru. 
Doufejme, že to bude brzy. 
Doufejme, možná to přijde. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Rádo se stalo. 
Zdravím, Mistryně. 
Zdravím. 
Mnoho lidí znepokojuje, 
že když bude zakázán  
chov zvířat, zemědělci ztratí  
svoji práci a vláda  
přijde o příjem. 
Někteří lidé argumentují tím, 
že to velice  
poškodí ekonomiku. 
Co máme navrhnout  
vládám, aby klidně přešly 
od živočišné výroby  
k rostlinné výrobě? 
Budou mít příjem. 
Budou dělat něco jiného. 
Dokonce budou muset 
pracovat méně, 
a budou mít lepší výtěžek. 
Je potřeba organického  
zemědělství. 
Teď máme nedostatek jídla, 

proto nerozumím, proč by  
lidé neměli pěstovat  
potraviny a dávat je světu. 
Dokonce  
v civilizovaném světě 
teď potřebujeme potraviny. 
Mnoho zemí nemůže  
dokonce vyvážet rýži 
do bohatých zemí, 
protože mají nedostatek jídla. 
Všechny vlády by se tedy  
měly zaměřit na podporu 
a dotace zemědělství,  
aby se rozvíjelo organické 
zemědělství.  
A vláda pak z toho bude  
mít také příjem. 
Je mnohem více věcí,  
které je možno dělat, 
ne jen zemědělství. 
Dá se pracovat na  
ekologických technologiích. 
Měli bychom se zaměřit na  
organické zemědělství 
a budeme-li vegetariány, 
budeme mít mnohem  
méně nákladů. 
Nebudou dokonce  
potřeba tak vysoké daně, 
protože lidé již  
nebudou nemocní. 
Nebude potřeba daní  
na výstavbu nemocnic, 
žádné daně  
na pořízení dalšího vybavení, 
a všichni budou v míru. 
A vlády všech zemí  
budou rozdělovat veškeré  
bohatství všem lidem 
a všichni budou mít dostatek. 
Vláda tedy nebude dokonce 
potřebovat tolik peněz, 
ale budou mít peníze  
z ekologických technologií. 
Právě teď je to miliardový 
byznys, pro všechny  
podnikatele, kteří přejdou 
na ekologické technologie 
nebo organické zemědělství. 
Ano, děkuji Vám, Mistryně. 

Rádo se stalo.  
Oni si dělají příliš starostí. 
Když máme jednou  
dobré zásluhy, vše ostatní   
k nám přijde. 
Jen pokud si lidé vzpomenou  
na Boha a budou hledat  
Boha, pak vše ostatní 
do jejich života přijde. 
Všichni křesťané by si 
na to měli vzpomenout: 
„Hledej nejdříve  
Království Boha  
a vše ostatní ti bude dáno.“ 
Všichni buddhisté by si  
měli vzpomenout na to, 
že Buddha řekl,  
„Když budete  
praktikovat duchovně, 
budete vést také  
spokojený fyzický život.“ 
Stejné je to ve všech  
dalších náboženstvích. 
Ano, děkuji Vám, Mistryně. 
Mluvím také  
z vlastní zkušenosti. 


